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Аннотация 

Мақалада романның жанр ретіндегі табиғат-болмысы, көркемдік ерекшеліктері сипатталады. Қазіргі 

қазақ прозасындағы роман жанрының даму бағыттары мен қалыптасқан жанрлық түрлері, жанрлық 

трансформация мәселесі теориялық тұрғыда тұжырымдалады. Қазіргі әдеби процесте роман жанрының алатын 

орны мен рөлі бағамдалады. Мақалада қазіргі роман алуан түрлі өзгерістерге ұшыраған, бірнеше жанрлардың 

қасиетін бойына сіңірген «еркін» жанрлық түр ретінде пайымдалады. 

Түйін сөздер: жанр, роман, жанрлық трансформация мәселесі, жанрлық түрлер, әдеби процесс.  
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РЕЗЮМЕ  

 

В статье рассматриваются художественные, жанровые особенности и теоретические вопросы 

литературного жанра - романа. Исследуются классификация и жанровые трансформации романа. 

Анализируется роль и значение романа в современном литературном процессе.  

 

RESUME 

 

The author of the article considers art, genre features and theoretical issues of the literary genre of a novel. 

Classification and genre transformations of the novel are researched. The author analyses the role and importance of 

the novel in contemporary literary process 
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